Välkommen till ditt nya nyhetsbrev

September 2022.
Hej!
Energifrågorna har det senaste året skapat rubriker. Ett ämne som tidigare inte
intresserat så många är nu högaktuellt, vilket vi märker på alla samtal och mejl som
kommer in till våra kundrådgivare. I höst startar vi därför ett nyhetsbrev där vi kommer
ge dig information och inspiration till hur du sparar el, var du hittar våra laddstolpar
eller vad som är på gång hos oss i Nacka. Bland mycket annat.

Om du har tips på vad du vill veta mer om eller har andra synpunkter så hör gärna av dig
till oss.
Med förhoppning om trevlig läsning,
Anna Casparan, Kund- och Marknadschef

Nu får du fler platser att ladda bilen på

Fler och fler väljer att skaffa elbil eller laddhybrid och behovet av laddplatser i Nacka är
stort. Idag har vi 5st laddgator i drift och fram till i vår kommer ytterligare 17st
laddgator att stå klara.
– Självklart vill vi att Nacka skall vara ett ställe där man enkelt kan ladda sin bil. Vi
jobbar för att ha god geografisk spridning och välja platser där laddplatserna kan nyttjas
av många, som t.ex. skolor, idrottsanläggningar och infartsparkeringar.
Har man tips på vart man tycker att vi ska uppföra publika laddplatser är man
välkommen att lämna dessa tips via vår hemsida www.laddainacka.se, säger Johan
Hellberg, chef för energitjänster på Nacka Energi.
Finansieringen står Naturvårdsverket och Nacka Energi Försäljning för.

Här kan du ladda din elbil i dag:
Finntorp, 6st laddpunkter
Saltsjögränd, 6st laddpunkter
Edinsvägen, 6st laddpunkter
Sickla strand, 6st laddpunkter
maxeffekt
Serenadvägen, Snabbladdare med
duouttag

Laddgator som blir klara i höst:
Älta idrottsväg (IP), 6st laddpunkter+
en snabbladdare
Älta infartsparkering, 6st laddpunkter
Boovallen/Boo gårds skola, 6st
laddpunkter
Björknäs infartsparkering, 6st
laddpunkter
Torsvägen, mellan FreyvägenSturevägen, 6st laddpunkter

Håll utkik efter oss under september

Vi åker på turné tillsammans med Mälarenergi! Under september kan du träffa oss på
lite olika ställen runt om i Nacka. Vi kommer såklart i en elbil och sätter upp en monter
på varje plats vi besöker. Syftet är att hinna träffa dig som kund, få höra vad du tycker är
bra och vad vi kan förbättra samt dela ut tips på hur man kan sänka sin förbrukning.
Hoppas att vi ses!

Fyll på energi innan höstens löparfest

Den 18 september intar vi som huvudsponsor Sicklaloppets scen för uppvärmning med
DJ och dansare. Vi bjuder alla löpare på Dextrosol och chansen att vinna fina priser.
Oavsett hur långt du springer är du välkommen att komma iform med oss och ha kul.

Sicklaloppet →

Elins spartips.

Även korta duschar
kan vara njutbara
Nu när energipriserna rusar och intresset
för energifrågor hos privatpersoner är
större än någonsin vill vi dela med oss av
tips på hur du kan hålla nere
energiåtgången. Visste du att hela 25% av
energiåtgången i ett hushåll går direkt till
varmvatten. Så med kortare duschar kan
du börja påverka redan idag.

Fler tips →

Kontakta oss gärna
Maila kundservice via info@nackaenergi.se
eller ring oss på 08-4668100
Du når oss följande tider:
måndag - torsdag 08.00-16.00
fredag 08.00-15.00
lunchstängt varje dag 11.30-12.30

